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Um tema muito importante para quem está preocupado com a justiça social no Brasil é o que 
trata das diferenças de salário entre homens, mulheres, brancos e negros. Com a divulgação 
dos novos dados da Pnad 2007, podemos fazer uma atualização da situação dos diferentes 
grupos no mercado de trabalho e tentar entender melhor o que está por trás das diferenças de 
remuneração entre eles.   
 
A figura ao lado mostra a evolução do diferencial de cada grupo com relação aos homens 
brancos, que recebem o maior salário. Pode-se perceber que as mulheres brancas ganhavam o 
equivalente a 70% dos salários dos homens em 1987 e hoje ganham cerca de 84%. 
Interessante notar que houve uma piora da situação deste grupo entre 2002 e 2007. Já a 
situação dos homens negros e mulatos pouco evoluiu neste período. Eles ganhavam 58% do 
salário dos homens brancos em 1987 e hoje em dia ganham 62%. A pior situação, mas que 
mostra a maior evolução ao longo do tempo, é das mulheres negras e mulatas, que ganhavam 
apenas 38% do salário dos homens brancos e hoje ganham 56%.   
 
Mas o que poderia explicar diferenças tão grandes de remuneração no mercado de trabalho? 
Esta é uma questão sempre delicada de ser abordada, por tratar-se de tema controverso e que 
desperta muitas emoções. Mas vamos tentar analisá-la da forma mais objetiva possível, 
utilizando dados e estudos recentes. As duas explicações mais comuns para explicar estes 
diferenciais são: a existência de discriminação no mercado de trabalho e as diferenças de 
produtividade entre os grupos. As diferenças de produtividade, por sua vez, decorrem de 
diferenças nas oportunidades de desenvolvimento ao longo da vida. Possíveis diferenças de 
habilidade ao nascer foram sendo descartadas pelos estudos científicos mais recentes, que 
mostram que tanto as habilidades cognitivas como as não-cognitivas podem ser desenvolvidas 
ao longo da infância e que há mais diferenças genéticas entre pessoas de uma mesma raça do 
que entre diferentes raças.   
 
Mas é possível separar os efeitos da discriminação e das oportunidades? Sim, pelo menos em 
parte. Em termos de educação, por exemplo, os dados de 2007 mostram que as mulheres 
brancas que estão no mercado de trabalho têm quase um ano e meio a mais de estudo dos 
que os homens brancos (9,7 vs 8,3). Portanto, se as diferenças de salário refletissem somente 
as diferenças de anos de estudo, as mulheres brancas deveriam ganhar mais do que os 
homens, e não menos! Assim, se levarmos em conta estas diferenças de escolaridade, as 
mulheres brancas estão na verdade ganhando somente 73% dos salários dos homens brancos. 
O que pode explicar esta diferença? Parte dela decorre de diferenças de experiência no 
mercado de trabalho e parte, das ocupações exercidas. Nos Estados Unidos, após estas 
diferenças serem levadas em conta, sobra apenas 6% de diferença salarial que poderia ser 
atribuída à discriminação. Mas, em que medida é justo que as diferenças de experiência 
causem diferenças salariais, uma vez que somente as mulheres podem ter filhos e que 
culturalmente são elas as responsáveis por tomar conta deles na primeira infância? E em que 
medida as diferenças de acesso às ocupações "nobres" também não refletem uma forma de 
discriminação? São questões ainda em aberto.   
 
Com relação às diferenças de salário entre brancos e negros, uma parcela substancial pode ser 
explicada por diferenças na escolaridade. Os homens negros ou pardos têm cerca de dois anos 
a menos de escolaridade que os homens brancos. Após levarmos em conta esta diferença, os 
homens negros deveriam ganhar cerca de 77% dos salários dos brancos, ao invés de 62%. 
Uma parcela adicional desta diferença pode ser explicada pela qualidade de educação recebida, 
uma vez que 80% das crianças negras e pardas estudam em escolas públicas na 4ª série, que 
tem uma qualidade de ensino inferior à das escolas privadas. Somente 64% das crianças 
brancas estudam em escolas públicas. Mesmo após levarmos em conta as diferenças no acesso 
à educação, resta um componente importante de discriminação no mercado de trabalho, como 
mostram muitos estudos recentes, inclusive experimentais.   
 
O grupo mais penalizado no mercado de trabalho é sem dúvida o das mulheres negras ou 
mulatas, que sofre duplamente. Este grupo tem quase a mesma escolaridade que os homens 



brancos, mas recebe pouco mais da metade do salário daqueles. Grande parte da redução do 
diferencial de salários nos últimos 20 anos refletiu o avanço educacional das mulheres negras. 
Mas ainda resta muito a ser feito para melhorar as expectativas e as oportunidades dessas 
pessoas, se quisermos que a sociedade brasileira seja mais justa. Melhorar a qualidade da 
educação na escola pública, oferecer creche e pré-escola para as famílias menos favorecidas e 
conscientizar a sociedade contra a discriminação são passos importantes nesta direção.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov 2008, Primeiro Caderno, p. 
A15. 


